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 לכבוד

 מנכ''ל משרד החינוך, אבואב מואלמר ש

 מר איציק זהבי, מנהל האגף החרדי, משרד החינוך

 עו"ד אילת מלקמן, היועצת המשפטית, משרד החינוך

 

 שלום רב, 

  מוסדות החינוךחזרה לאפליית בנות חרדיות ב  הנדון:

אנו פונים אליכם בדרישה כי תורו למוסדות החינוך החרדיים לפתוח לאלתר את מסגרות החינוך 

משרד החינוך, שהכתיב מתווה השיבה ללימודים לבנות, אשר רבות מהן נותרו סגורות על אף 

, אשר ככל הנראה בביתהותרתן של התלמידות ללמוד. שבנים תלמידי החינוך החרדי שבו  למרות ו

מהווה  חותרת תחת זכותן לשוויון ולחינוך,רשתות החינוך, מנהלי רבנים לה שנתנו התבצעה בהורא

מחייבת וביכולתם של הוריהן לשוב לעבודה בכבודן ופוגעת  ,אפליה פסולה על בסיס מגדרי

 כמפורט להלן:, התערבות נמרצת של משרד החינוך

לבתי הספר.  'ג-', בהתאם להנחיות משרד החינוך, חזרו תלמידי כתות א3.5.2020ום בי .1

אלא שאוכלוסייה אחת מובחנת נותרה שבוע לאחר מכן הצטרפו אליהם תלמידי הגנים. 

שיבה ללימודים בשגרת הקורונה: בנות חרדיות, הלומדות בגני ילדים ובבתי הספר למחוץ 

מעיין החינוך  ,מרכז החינוך העצמאישל ת חינוך בהם מוסדובחינוך המוכש"ר החרדי, 

 בית יעקב ואגודת ישראל., התורני

 

אזרח מהורים לתלמידים בחינוך האשר הגיעו לאגודה לזכויות פניות בדיקות שערכנו וממ .2

ים , אופקפתח תקוהובהם ירושלים, חיפה, שונים פזורים בערים ויישובים החרדי, ה

לבנות נותרו סגורים, זאת  'ג-'בחינוך החובה וכתות אילדים גני , עולה כי ת אתאיקריו

החרדי מסגרות החינוך ממלכתי, הממלכתי דתי והבשעה ששכבות הגיל המקבילות בחינוך 

 .לבנים שבו ללמוד
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דים התקשרו אליהן כי בעקבות הפרסום על חזרה ללימועמם שוחחנו אף סיפרו, הורים  .3

התכתבויות ממוסדות החינוך. את הבנות לאמרו כי בשלב זה אין להשיב וגננות ומורות 

ני הילדים כי גננות אשר שבו לגלמדנו עוד, ת שמתנהלות בנושא ברשתות החברתיות וער

ריבוי  ים כי הן מצפות שהבנות לא יתייצבו בהם.ריעו להודבהנחיית משרד החינוך הו

בתופעה  ל כך שמדוברשנורו סגורים והפיזור הגיאוגרפי שלהם מעידים עמוסדות החינוך 

 נרחבת.

 

כי בתחילת החודש, עם שובם ההדרגתי של התלמידים לבתי  התמונה נוסיףהשלמת ל .4

הרב חיים קנייבסקי מראשי הציבור הליטאי וקריאות רבנים, בהם הרב נשמעו הספר, 

דחות את שובן של לאלעזר סורוצקין העומד בראש מוסדות החינוך העצמאי, לפיהן יש 

ליאון: מרן הגר"ח קנייבסקי עד להודעה חדשה )אבי רבינא, הבנות החרדיות ללימודים 

 (. 4.5.2020, כיכר השבת, הורה לי לדחות את לימודי הבנות

 

, אינם כפופים להוראות רבניםהרשויות המקומיות ו אלא שהדין, כמו גם משרד החינוך .5

רתם סגירתם וסגיעל  להורות על פתיחתם של מוסדות חינוך,האחרונים של ואין בסמכותם 

שעה הותרתן של בנות חרדיות בבית ב. כמו גם להתנות תנאים לפעולתם ,החלקית

שבים למסגרות החינוך פוגעת תלמידים בשכבות הגיל המקבילות בכל זרמי החינוך ש

 נפרט:ומהווה אפליה מגדרית פסולה.  , לשוויון ולכבוד,לחינוךיותיהן החוקתית בזכו

 

הזכות לחינוך הוכרה זה מכבר כזכות יסוד בשיטת המשפט בישראל, זכות השזורה כמרכיב  .6

אבו לבדה נ' שרת  5373/08מרכזי בתשתית הערכית של השיטה החוקתית בישראל )בג"ץ 

הזכות לחינוך ולשוויון בחינוך  "(.עניין אבו לבדהלהלן: " (,6.2.2011, פורסם בנבו) החינוך

. , המעוגנת בחוק יסוד: כבד האדם וחירותוהחוקתית לכבוד האדםמשיקה במישרין לזכות 

כלל, וביטויה במערכת החינוך בפרט, יוצרת תחושת קיפוח ונחיתות, הפוגעת בהפליה 

בכבוד הילד כאדם. בית המשפט העליון כבר פסק, כי הפגיעה בשוויון בחינוך היא פגיעה 

טבקה משפט וצדק לעולי  7426/08 בג"ץאבו לבדה; בזכות חוקתית לכבוד האדם )עניין 

 . ("טבקהעניין " –, להלן (2010) 820( 1פ"ד סד) ,אתיופיה נ' שרת החינוך

 

זכות חיובית, המטילה חובה על המדינה ועל  ובע מכך שזאתשל הזכות לחינוך נייחודה  .7

בית  (.1949-לחוק לימוד חובה, התש"ט 7 סעיף) את מימושה הרשויות המקומיות להבטיח

  ופסק:  ,כזכות חיובית עמד זה מכבר על טיבה של הזכות לחינוךהעליון המשפט 

"הזכות לחינוך היא זכות מורכבת. יש בה פן של זכות אדם, שכנגדה ניצבת "חובת 
אדם" שיש לממשה במסגרת לימוד חובה. חובת הלימוד מכוח החוק חלה הן על 

ינוך חינם, הפרט והן על המדינה, שעליה להקצות משאבים לקיום מערכת ח
נדירות הן זכויות האדם  ולפקח על מימוש הזכות והחובה לחינוך, הלכה למעשה.

המרכז  4805/07שהחוק כופה את מימושן. כזו היא הזכות לחינוך..." )בג"ץ 
פ"ד , נ' משרד החינוך התנועה ליהדות מתקדמת בישראל –לפלורליזם יהודי 

 (.(2008צ'יה )לפסק דינה של השופטת פרוק 52, פס' 571( 4סב)
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והיא אינה מותנית  ,ה וילדהחלה על כל ילדאוניברסאלית לחינוך היא זכות הזכות  .8

לחוק זכויות  3עיף סבהתאם, קובע . של משפחותיהםאמונתן הדתית בו ןת עולמותפיסב

"כל ילד ונער במדינת ישראל זכאי לחינוך בהתאם להוראות כי  2000-התלמיד, התשס"א

, אשר ישראל צד לה, אוסרת על אפליה 1989. אף אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד, "כל דין

 לאמנה קובע כי: 2.  סעיף כלשהובחינוך על רקע 

"המדינות החברות יכבדו ויבטיחו את הזכויות המפורטות באמנה זו לכל ילד 
, מין, ללא קשר עם גזע, צבעללא הפליה משום סוג שהוא, שבתחום שיפוטן, 

פוליטית או אחרת, מוצא לאומי, אתני, או חברתי, רכוש, , השקפה שפה, דת
נכות, לידה או מעמד אחר, בין אם של הילד ובין אם של הוריו או אפוטרופסו 

 החוקי".
 

סותרת אף את הוראת חוק שיווי זכויות האשה, אפליית תלמידות אך בשל שיוכן המגדרי   .9

בתחומי החינוך  וןווישללכל אשה זכות בו לפיהן  6 ת הוראות סעיףא, ובפרט 1951-תשי"א

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים איסור ההפליה הקבוע בגם את כמו וההשכלה, 

כולל חינוך לחוק זה  2. סעיף 2000-ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א

 בהגדרת שירות ציבורי.

ון תרבותי ייחודי ואמונה דתית, מוכרת מאז  אף שהזכות לחינוך מגזרי, אשר מותאם לצבי .10

הקמת המדינה, האוטונומיה ממנה נהנים מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי, בהם 

ומוסדות המוכש"ר חינוך המוסדות אינה גוברת על הדין. ים, ימתחנכים תלמידים חרד

מית כדי להקנות לתלמידיהם חינוך התפצלו ממערכת החינוך הרשבחינוך החרדי פטור ה

ההשקפות והאמונות של הקהילה עולם, אופי ייחודי בהתאם לתפיסות ההנושא 

 החובה לעמוד , אולם ייחודיות זו אינה מקנה להם חסינות משבמסגרתה הם פועלים

אחז יהחינוך המגזרי אינו יכול לה. המשפטית עקרונות היסוד של השיטהבוחוקים ב

 31, סעיף טבקה)עניין  ייניו כעילה להפלות הפליה פסולה בין תלמידיםבייחודיות שבמאפ

  לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה(.

 

אשר  , נה( נ' מרכז מעיין החינוך התורניפלונית )קטי 3808-09-18בעת"מ כך, למשל, נקבע  .11

 למידה למוסד חינוך של בית יעקב:תבסירוב לקבל ה עסק

 

עה ניתוקם של מוסדות החינוך הפרטיים "הזכות לחינוך ייחודי אין משמ

ממערכת המושגים, העקרונות וערכי היסוד המצויים בבסיס קיומה של המדינה 

ושיטת המשפט החוקית הנוהגת בה. מוסדות החינוך באשר הם כפופים 

החלטה שם, )לעקרונות היסוד של שיטת המשפט בישראל, וחייבים בכיבודם 

 (."פלונית עניין" -, להלן יןלפסק הד 21פסקה , 21.1.2019מיום 

 

ך )בג"ץ של משרד החינולסמכויות הפיקוח  החינוך החרדיים בהתאם, כפופים  מוסדות  .12

 (. פלוניתעניין ; ((6.8.2009)פורסם בנבו,  ךעמותת "נוער כהלכה" נ' משרד החינו  1067/08

על כויות פיקוח רחבות סממקנה למשרד החינוך  ,1969-"טתשכ, הספר בתי על פיקוח חוק
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של רישיונו ך מוכרים שאינם רשמיים, ואף מתיר את שלילת מוסדות חינוהתנהלותם של 

ילת למוסד חינוך  אשר אינו עומד בהוראות משרד החינוך, כמו גם הפחתה בתקצובו עד לש

)פורסם בנבו,  ךועד פוריה עלית נ' שר החינו 4363/00לחוק; בג"ץ  15תקצוב מלאה )סעיף 

2.5.2002.)) 

 

חינוך  ותשל מוסד םאינה גורעת מחובתמגזרי, אם כן, -ייחודימותאם חינוך להזכות  .13

פלונית, פסקה  עניין) פעול למימושןקהילה לכבד זכויות אדם ולמטעם  יםהפועלחרדיים 

היא לאכוף עליהם את הוראות הדין  כגורם מפקח  ו של משרד החינוךחובת -מנגד    ;(21

כי החינוך הייחודי לא יפגע בתכלית החברתית  מלעשות כן ולהבטיחמקום בו הם חדלים 

, ובהם שוויוןבסיסיים לכל המגזרים, ערכים הכללית, המחייבת יצירת מכנה משותף של 

 ךהמרכז לפלורליזם יהודי נ' משרד החינו 4805/07)בג"ץ וכבוד האדם שוויון בחינוך 

אינה סמכות שבשיקול דעת. על סמכות פיקוח זו . (55פסקה  (27.7.2008, פורסם בנבו)

השבתן לאלתר של התלמידות החרדיות לגני הילדים הפעילה, ולהורות על להחינוך משרד 

 ולבתי הספר.

 

סיפרו, כי הן מתקשות להסביר לבנותיהן מדוע הן נותרות זאת ועוד. אמהות עמן שוחחנו  .14

צד לתווך את המסר המשפיל והמבזה הכרוך כיובבית שעה שאחיהן חוזרים ללימודים, 

לשוב בנות אפשר ללהחרדיים קבלו על כך שסירובם של מוסדות החינוך בכך. הן אף 

בתי ללימודים גוזר עליהן, בשל גילן הרך, להישאר עמן בבית ולא לשוב לעבודה. החלטת 

  פוגעת אף בהן.ארץ לא לשוב וללמד  רחבי הגנים לבנות בחינוך החרדי בספר ו

להיצמד למתווה פעול לאלתר, ולם לבנות לשוב ילמוסדות החינוך החרדי נבקש כי תורו בשל כל אלה 

 להפיץ הודעה על כך בקרב ההורים.ו החזרה ללימודים של משרד החינוך,

 נודה להתייחסותכם הדחופה על מנת לשקול את המשך צעדינו.

 

 בכבוד רב ובברכה,

 הרן רייכמן, עו"ד   טל חסין ורעות שאער,עו"ד 

 הקליניקה למשפט ומדיניות החינוך בישראל ודה לזכויות האזרחגהא

 מנהלי-ליועץ המשפטי לממשלה, משפט ציבורידינה זילבר, המשנה .עו"ד  העתקים: 

 ן מקומיוהמרכז לשלט


